GAC Group 2015 ITTF World Tour
Spanish Open

25 – 29 March 2015

Almeria, SPAIN
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Tävling
Spanish Open World Tour, Almeria Spanien
Domare:

Benny Sandmo (Stockholm)

Klasser:

Men’s Singles (MS)
Women’s Singles (WS)
U21 Men’s Singles (U21 MS)
U21 Women’s Singles (U21 WS)

Men’s Doubles (MD)
Women’s Doubles (WD)

MS och WS spelades i bäst av 7 set medan MD, WD, U21 MS och U21 WS spelades i bäst
av 5 set. Detta avser alla stadier av tävlingen.

Resa
Utresa 24/3:

Arlanda, Stockholm – Heathrow, London
Heathrow, London – Barajas, Madrid
Barajas, Madrid – Almeria

07:15 – 09:00 (2 tim 45 min)
10:40 – 14:05 (2 tim 25 min)
16:00 – 17:05 (1 tim 5 min)

Hemresa 30/3: Almeria – Barajas, Madrid
Barajas, Madrid – Heathrow, London
Heathrow, London – Arlanda, Stockholm

13:55 – 15:05 (1 tim 10 min)
17:10 – 18:30 (2 tim 20 min)
20:15 – 23:40 (2 tim 25 min)

Resorna flöt på bra förutom sista ’flighten’ från London hem till Stockholm vilken försenades
pga kraftiga vindar över Nordsjön.
Upphämtning i minibuss direkt efter landning i Almeria vid utresan och taxi till flygplatsen
vid hemresan. Allt väl anordnat av arrangören.

2

Inkvartering
Hotel Tryp Indalo Almeria
Både internationella och nationella domare bodde på det centralt belägna hotellet.
Dubbelrum tillsammans med den franske domaren Gerard Le Pape.
Bra standard och beläget någorlunda nära hallen, 5 minuter med bil och 15 minuter till fots.

Måltider
Frukost och middag på hotellet och lunch i arenan. Maten var av bra kvalitet och hyfsat
varierande på hotellet. Något enkel cateringlunch bestående huvudsakligen av sallad och
smörgåsar i arenan. För övrigt gott om frukt, läsk och vatten i domarrummet på arenan.
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Lokala transporter
Domarna förflyttades mellan arenan och hotellet med minibussar som gick i skytteltrafik
varje halvtimme de första speldagarna. Under helgen något glesare men detta uppfattades
inte som något problem.
Det gick också bra att promenera de knappa två kilometerna till hallen vilket tog ca 15 min
om man höll ett någorlunda tempo. Problemet med att gå var snarare värmen då det kunde
vara uppemot 30 plusgrader.

Ackreditering
Incheckningen till hotellets rum skedde direkt i anslutning till upphämtningen från Almeria
flygplats och ackrediteringen senare i samband med domargenomgången.
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Hallen
Palacio de los Juegos del Mediterrâneo - Almeria
Arenan byggdes i samband med Mediterranean Games Almería 2005 och var fortfarande
mycket fräsch.
Tävlingen var tänkt att spelas på 12 st. bord enligt skissen nedan men ändrades sedan till att
omfatta endast 11 st. varvid bord nr.12 plockades bort. Gott om träningsbord fanns i direkt
anslutning till stora hallen.
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Tvådomarsystem tillämpades hela turneringen, dvs även för U21-klasserna.
På sidoborden (nr.2-11) satt huvuddomaren utan räkneverk och i en något instabil stol gjord
av plast, men det fungerade förvånansvärt nog bra ändå.

Material
Bord:

Butterfly Europa 25 Blue

Bollar:

DHS 40+ *** White

Golv:

Stag Red
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Skyltning
Lottning, spelschema och fortlöpande resultatredovisning fanns på informationstavlor i
hallen.

Domargenomgång
Tisdag 24/3 kl.20:00 Hotel Tryp Indalo Almeria
Presenterades av ’Referee’ Carlos Silva (Portugal) tillsammans med sina två ’Deputy Referee’
Matija Krnc (Slovenien) och Katja Brand (Schweiz) och varade ca 1 timme.
Spelsystem och procedurer gicks igenom. Bl.a. diskuterades inmarscher till de olika borden,
hanteringen av ’call area’ och utförandet av racketkontroll. Domarschemat för första dagens
spel (onsdag) mottogs. Efter domargenomgången serverades middag i hotellets matsal.
Följande dagars tjänstgöringsscheman delades ut på hotellet kvällen innan aktuell speldag
vilket jag tyckte fungerade bra då det redan på förhand var utannonserat att det skulle gå till
så. Både domar- och transportschema fanns uppsatta på en anslagstavla nere i hotellets
reception.
Gruppfoto på domarna togs vid ett senare tillfälle på torsdag morgon innan spelstart då alla
var samlade för en kort genomgång av första dagens händelser och iakttagelser. Se bild under
rubriken domarorganisation.
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Domarorganisation
Referee:

Carlos Silva (Portugal)

Deputy Referee:

Matija Krnc (Slovenien) ansvarig ‘Call Area’
Katja Brand (Schweiz) ansvarig ’Racket Control’

Totalt 45 st. domare (6 st. BB, 6 st. BBC, 18 st. WB och 15 st. NU) deltog, varav 28 st. från
hemlandet Spanien. Övriga domares nationaliteter var Belgien (2 st.), Frankrike (2 st.),
Guernsey (1 st.), Japan (2 st.), Kanada (1 st.), Nederländerna (1 st.), Kina (1 st.), Palestina
(1 st.), Paraguay (1 st.), Ryssland (2 st.), Sverige (1 st.), Tjeckien (1 st.) och USA (1 st.).
Det stora antalet nationella spelare och domare gjorde neutralitetskravet svårt att tillgodose.
Man löste detta genom att de inhemska domarna fick agera assisterande domare i de matcher
där spanska spelare var inblandade.
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´Blue Badge´
Två evalueringar per ’blue badge’-domare gjordes. Utvärderare skickad från ITTF var Albert
Rooijmans (Nederländerna).

Lottning/Bollvall
Senast 20 minuter innan match skulle spelarna i ’call area’ ha delgivit sin tröjfärg och
coachens namn samt gjort bollval (ev. också ha lämnat sitt racket till före match kontroll).

’Racket Control’
För varje omgång valdes 2 st. bord ut till en central racketkontroll (RC), på de övriga fick
domarna själva bedöma planhet och mäta tjocklek. Tveksamma racketar i något avseende
lämnades in till centrala RC för kontroll. Centrala RC mätte också VOC på de utvalda
racketerna. Från kvartsfinaler och framåt i seniorernas singelklasser utfördes racketkontrollen
centralt på alla racketar.

Tjänstgöring
Onsdag 25/3:
Torsdag 26/3:
Fredag 27/3:
Lördag 28/3:
Söndag 29/3:

Benny Sandmo (SWE) / Bertus Schotmeijer (NED)
Benny Sandmo (SWE) / Bertus Schotmeijer (NED)
Benny Sandmo (SWE) / Toshiko Kobayashi (JPN)
Benny Sandmo (SWE) / Toshiko Kobayashi (JPN)
Benny Sandmo (SWE) / Kseniya Tulenkova (RUS)

9 matcher – 0 call area
10 matcher – 0 call area
5 matcher – 2 call area
4 matcher – 2 call area
1 match – 1 call area

Vid tjänstgöringen i ’call area’ ingick också att man skulle vara reserv till de domare som
hade matcher under samma pass.
Första två dagarna var tuffa med många matcher och sena kvällar men redan på fredagen
blev det betydligt lugnare för oss internationella domare.
Jag var för övrigt den ende domaren utanför Blue Badge-programmet som fick agera
matchdomare på avslutningsdagen (söndag). Dömde då ena semifinalen i damsingel och
var reserv till att döma en av herrarnas semifinaler.
9

Speciella ingripanden/händelser
Som ’vanligt’ under denna säsong förekom diskussioner kring den nya plastbollen och när
det skulle anses vara en brytboll då den gick sönder. Rättesnöret vi domare fick förhålla oss
till var att om utgången av bollen påverkades så skulle det dömas som en brytboll (’let’).

Arrangemanget i stort
Väl arrangerat som sig bör när det handlar om en tävling inom World Tour. Reagerade
speciellt på den fåtaliga publiken i slutskedet av turneringen. Lite överraskad över att det inte
kommer fler och tittar på finalpassen i en så pass stor tävling. Är t.ex. van fler åskådare i
samband med herrarnas Pingisliga hemma i Sverige. Aktiviteten i närheten av spelytan med
rörliga kameror och fotografer gjorde att det fanns en hel del att tänka på som domare.

Fickpengar
Delades ut under fredagen till respektive domare och uppgick till € 25 per speldag.

Övrigt
Det var ett tydligt handikapp att inte vara spansktalande i denna tävling. Var bl.a. svårt att
kommunicera med några av de lokala domarna då de inte behärskade engelskan speciellt väl.
Utöver bra tävlingar kan sägas att Almeria också är en fin turistort vilket förhöjde
upplevelsen för många av oss internationella domare.

Hälsningar
Benny Sandmo
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